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   یاننامه به
  ت  ڕۆژهه  جینۆسایدی آورد له وه دیسانه

  وه  آردنی خاآی آوردستانه پارچه. .   داگیرآردن و پارچه ر به دووژمنانی آورد هه
وامن و  رده لی آورد به  جینۆسایدو آوشت و بی گه كو له به. ستن ستاون و ناوه وه نه
   .ن آه و زیاتریش ده رچیان پی آرابی آردویانه هه
هید  آو شه  تاوه وه ه) د مه وا قازی محه دانی پشه  سداره له ( ر له تی آوردستان هه  ڕۆژهه له

ساتداری ئران  ڕژمی ده. دا) 2005(مووزی   مانگی ته له) ید قادر  سه شوانه(آردنی 
   له بووهلی آورد  آانی گه  سیاسیه موو جوه ر آوتكردنی هه وی سه  هه و بی پشوو له میشه هه

  . تی آوردستاندا ڕۆژهه
یی و  آانیان مای ئارامی ئاواره  شارو ماه میشه هه. تی آوردستان  ڕۆژهه براآانمان له

 بوونی   ئاواره ر له هه.  باشووری آوردستان  له  بووه آانی ئمه ساته پشتیوانی آاره
نفال  ساتی ئه و آاره) 74(آو نسكۆی  وهتا.  وه ی ڕابردوه ده می سه آه ی یه  نیوه آان له بارزانیه

  آانیان آردبووه  ماه وه  جۆشه وان به ئه. آان ساته موو آاره و هه1991وی  و آۆڕه بجه ه و هه
و  ر ئه رامبه  به له. تكارانی باشووری آوردستان چی سیاسه آه. ی آوردی باشور وه وانه جی حه

و هیچ  یان لی آردوه نگه می ئران بدهی ئستای آۆماری ئیسال ستدرژییه موو ده هه
  . وستك نانونن هه

جیدا  مه  ژر گوشاری حوآمی هه له.  آانی دیكه  شه واوی به آو ته ت وه آانی ڕۆژهه آورده
آان  آگرتوه  یه وه ته وستی نه نگی و بی هه ك و بده الیه  له مه ئه. آرن رآوت ده وام سه رده به

تكارانی باشوری آوردستان  ڵ سیاسه گه  هاوشان له آه. ك الیه زی دونیا لهریكای زلھ مه و ئه
  له. ی له و آوردگه  بۆ ئه آیان نیه و هیچ پشتیوانیه) ت ربه آی شه ڕه آه (  به خۆیان لكردوه

ن و به ت و زنجیر ده ت و په تاوان له بران په و زیندانه ره آرش  آانی آۆماری ئیسالمی ئلك
ت پاش  نانه ته. آرت آدا ده ته یان له ه ش مامه  شوازكی زۆر نامرۆڤانه  و بهآرن ده
  . آشرن دوای ئۆتۆمبلدا راده هیدآردنیشیان به شه

  ر بۆیه هه. آرت ی لیان ده مه و زوم و سته نگ بن له وی بده ت نایانه آانی رۆژهه آورده
تدارتی  سه دژی ده. ڕین راپه) مھاباد( شاری  له) ید قادر ی سه شوانه(دانی   سداره پاش له

شكرآشی سوپای  ی له شه ڕه  ژر هه زاییان له نگی ناڕه ر زوو ده م هه به. آۆماری ئران
موو  و هه ت ئه نانه ته. هیچ هزكی جیھانی پشتگیریان ناآات.  وه آرته ئراندا آپ ده

  .  وه ته موو پنتكی جیھاندا بو بوونه هه  له ش آه  ناو مرۆڤدۆستانه  به ركخراوه
  آه. نین یه گه آی راده موو الیه هه به. رآوك ك ڕۆشنبیری شاری آه آو آۆمه  وه  ئمه ر بۆیه هه
لك  ی مرۆڤگه وه ر ئه سه نھا له  ته ما آه  نه وه ڕوان نابین و ئیدی آاتی ئه  زیاتر چاوه وه له
م   ئاگرو ئاسن وه به. ئازادی بژین  و به وه ست بھننه ده ی خۆیان به وێ ناسنامه یانه ده

  .  وه بدرنه
  تدارانی آوردی باشوری آوردستان و له سه  ده ین له آه رگرتن ده وست وه داوای هه

ین  رنا ئاماده گه ئه. ین آه میش ده روانی وه ریتانیا و چاوه ریكا و به مه تی ئه حكومه
مانگرتن . رآوك  شاری آه ریتانیا له ریكا و به مه ری ئه  آونسۆگهر دوو م هه رده به له

  .  وه نه ده ممان ده آو وه نین تاوه یه رابگه
  لی آورد له  گه  له وه ته سك آردوه  ته وداآانی ژیانیان هنده آان مه شانه با له آۆماری عه

رابگرن ) ئاشتی(و ) ئاسۆ(ی  امهردوو ڕۆژن ی هه وه  به یشتوه تا آار گه. تی آوردستان رۆژهه
  . چن رده ده) تاران ( له) ئاشتی(و )  سنه ( له) ئاسۆ(ردوو زمانی آوردی و فارسی   هه  به آه
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رۆك  آو سه خونی آورد وه ی چنگ سوور به) ژاد د نه حمه ئه(بژاردنی  دانان و هه وان به ئه
و   ئه چونكه.  وه نه آه  ده دووبارهی جینۆسایدی آوردان  وه یامی چآردنه په. آۆماری ئران

و  آانه وه  توندڕه به زهه  مه روشكی وڕو آاسی شیعه ی ده وه  له  جگه  دۆگماآراوه  پاسداره آۆنه
دآتۆر  ( رآرده هیدی سه رانی تیرۆر آردنی شه نجامده  ئه  له آكه ی یه وه  له جگه

تی   رۆژهه دا له) قاڕنی(ی  ناوچه آاتی آیمیاباران آردنی  له. ) حمان قاسملو عبدوله
  وه و ئومده به.  نجامدانی جینۆسایدی آوردان بووه رشتیكاری ئه ر په ری سه فسه آوردستان ئه

آی  یه شوه آو به تاوه. رۆك آۆمار  پۆستی سه ننه یه یگه نی شورای ئیسالمی ئران ده نجومه ئه
  . ن جی بكه رد جبه آو آانیان دژ به پیالنه.  رابردوو تر له تۆآمه

   
  رآوك ك رۆشنبیری شاری آه  آۆمه

  
 


